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• KA1 internationale mobiliteit : deadline 1 februari
• KA2 strategische partnerschappen : deadline 21 maart



Welke internationalisering?

• Mobiliteit personeel scholen
• Mobiliteit leerlingen initieel beroepsonderwijs

duurzaam effect op deelnemers & organisaties
Deadline 1 februari (12u)



Doelstellingen Erasmus+

• Lerenden ondersteunen in het verwerven van kennis, vaardigheden en 
competenties ter verbetering van hun persoonlijke ontwikkeling en 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

• Beroepsontwikkeling ondersteunen van onderwijspersoneel
• Kennis vreemde talen te verbeteren
• Besef andere culturen en landen vergroten door internationale contacten en 

daardoor Europees burgerschap en Europese identiteit te ontwikkelen.
• Versterken van organisaties
• Overgang naar andere vormen van onderwijs, arbeidsmarkt en 

ondernemerschap te vergemakkelijken
• Erkenning van de competenties die in een ander land zijn verworven



Waar kan je naartoe?

• De Europese Unie
• Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein
• Turkije, FYROM



Wat doe je precies?

 Wat precies?
 Hoe worden deze er 
beter van op korte en 
lange termijn? Wat is de 
impact op organisatie, lln
en personeel?

• Jouw organisatie
stuurt personeel
(en/of leerlingen) 
naar het buitenland
om

• Er iets te leren
• Zodat je organisatie
• En/of je leerlingen
• Er beter van worden



Mogelijke impact voor de lln

• Leerprestaties: verbeterde sleutelcompetenties en vaardigheden
• Inzetbaarheid, jobmogelijkheden
• Ondernemerschap, zin voor initiatief
• Kennis vreemde taken
• Intercultureel bewustzijn
• Zelfzekerheid
• Actief burgerschap
• Bewustzijn van Europese waarden en de EU
• Motivatie om levenslang te leren

 Kies er enkele, wees specifiek en concretiseer



Mogelijke impact personeel

• Begrip bij het personeel van sociale, taalkundige en culturele diversiteit
• Aanpak van de noden van kansengroepen
• Carrière-mogelijkheden
• Kennis vreemde talen verhogen
• Motivatie en jobtevredenheid

 kies een focus



Impact organisatie

Beschrijf ook op welke manier de mobiliteit de organisatie zelf verbetert, 
bijvoorbeeld:
• Toegenomen capaciteit om internationaal samen te werken, 

managementsvaardigheiden
• Betere afstemming op de noden van je doelgroepen (het profiel van je lln)
• Effect op de regio
• Modernisering van je organisatie



Hoe begin je eraan?
Vertrek vanuit de noden van je organisatie.
 Welke noden heb je?
 Hoe kan je ze aanpakken?

Bijvoorbeeld: 
 Personeel heeft verhoogde nood aan omgaan met leerlingen met 

leerstoornissen, gedragsproblemen, beperkingen, … sinds de invoering van 
M-decreet. Kijken hoe andere scholen hiermee omgaan.

 Leerlingen die op arbeidsmarkt terechtkomen blijken onvoldoende
talenkennis te hebben van Duits en Frans, volgens de noden van de 
bedrijven in de regio.

 Toegenomen onverdraagzaamheid t.o.v. andere culturen bij de lln. 
Leerkrachten kunnen onvoldoende inspelen op de culturele diversiteit in de 
klas. Dit is een probleem, zeker nu de diversiteit in de school is toegenomen.

 Directie en stafmedewerkers zoeken goede praktijkvoorbeelden die kunnen
helpen hun school te reorganiseren n.a.v. de onderwijshervorming.

 Er is veel schooluitval en gebrekkige motivatie bij de lln. D.m.v. nieuwe
onderwijsmethodieken zoals co-teaching, project-gebaseerd werken, etc. wil
men dit tegengaan. Praktijkvoorbeelden uit andere landen worden gezocht.



Sanju, vanuit welke noden is THHI vertrokken en hoe wilden jullie dit aanpakken?



Welke noden hebben jullie?



Noden en aanpak uitschrijven in plan

Plan/strategie op 
• Middellange termijn
• Op korte termijn (dit project)
= European Development Plan



Activiteiten uitschrijven

• Specifieke mobiliteiten beschrijven, bv:
• Personeel gaat 2-60 dagen naar een gelijkaardige organisatie
 voor een onderwijs-/vormings-/opleidingsopdracht in ander school
 Jobshadowing
 Gestructureerde cursus of « training event » /op maat / werkplekleren (enkel VET)
 VET: ontvangen buitenlands bedrijfspersoneel om opleiding te geven



Activiteiten uitschrijven

• Specifieke mobiliteiten beschrijven, bv:
• Leerlingen en recent afgestudeerden gaan 2 weken – 3 maanden:
 Stage in bedrijf/organisatie (= werkplekleren)
 In beroepsopleidingsinstelling in combinatie met werkplekleren



• Sanju, welke mobiliteit hebben jullie? Van wie, naar waar?
• Hoe heb je de lokale partnerschool/bedrijven gevonden?



Voorbereiding beschrijven

• Hoe deelnemers selecteren? Welke deelnemers (profiel)
• Hoe worden de deelnemers voorbereid? Bv taalvoorbereiding? Praktische

informatie stad, openbaar vervoer? Europass CV opmaken voor stagebedrijf? 
Reis zelf organiseren of niet?...

• Met de lokale partner(s)



• Sanju, hoe heb jij de deelnemers geselecteerd?



Uitvoering

• Beschrijf de week-dagplanning
• Indien personeel cursus gaat volgen, maar je weet nog niet welke, geef dan 

indicatie van het soort cursus dat je zoekt, welk thema, hoe lang, …
• Zie mogelijk aanbod cursussen op School Education Gateway

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm


Wat gebeurt na de mobiliteit?

• Evaluatie
• Hoe worden de nieuwe competenties van leerkrachten en leerlingen

gewaardeerd en erkent?
• Hoe ga je de ervaringen delen en verspreiden binnen de eigen instelling, 

erbuiten en internationaal (bv via eTwinning)?



Sanju, 
Hoe erken jij de nieuw verworven competenties van leerkrachten en lln?
Hoe verspreid je de resultaten?
Wat doet jouw school ermee als organisatie? Hoe wordt het strategisch ingebed?



Hulp nodig?



https://www.epos-vlaanderen.be/
+ Advies: Alden Biesen

https://www.epos-vlaanderen.be/


Belangrijke documenten bij het 
uitschrijven van een Erasmus+ 
Strategisch partnerschap

• Gebruik de juiste e-form. Zie: https://www.epos-
vlaanderen.be/nl/nieuws/aanvraagformulieren-erasmus

• Gebruik de PROGRAMMAGIDS:
Zie: https://www.epos-vlaanderen.be/nl/downloads

• Verwijs naar policy priorities! Zie PROGRAMMAGIDS
• Leg de ‘gids voor experten’ naast je (Guide for experts in quality

assessment)!
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/downloads

• Houd de FAQ’s in het oog!

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/nieuws/aanvraagformulieren-erasmus
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/downloads
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/downloads


Ondersteunende IT-platforms

• •eTwinning
• •School EducationGateway
• •Epale
• •European YouthPortal



KA2 Strategische partnerschappen

• Exchange of good-practices
 School partnerships: ook leerlingenmobiliteit mogelijk!

• Development of innovation

 deadline 21 maart



Relevantie

• Wees in lijn met de EU Modernisation Agenda en vernoem die. Verwijs ook naar 
nationaal beleid van elk partnerland.

• Formuleer de objectives zo concreet mogelijk.
• Aparte needs-analysis zou reeds gemaakt moeten zijn, liefst door het 

consortium zelf, eventueel als onderdeel van een hefboom.
• Europese added-value duidelijk aantonen ten opzichte van een nationaal of 

lokaal project.
• Ondanks het feit dat je voor 1 sector kiest (bv Higher Education), toch ook 

transfer naar andere sectoren bekijken.
• Aanpak wat betreft certification, recognition, ECTS …. opnemen



Quality of the design and implementation 
of the project 
• Duidelijke werkprogramma, fases afbakenen:
 Preparation
 Implementation
 Monitoring
 Evaluation
 Dissemination

• Concrete nieuwe output, bruikbaar voor anderen, is nodig, dus geen:
 Needs analysis
 Conference presentation, papers
 Project website

• Projectdoel en de activiteiten om tot dit doel te komen moeten matchen
• Realistische toekenning van budget per output/activiteit



Quality of the project group and 
cooperation agreements 
• Complementaire partners met ervaring in het domein en voor elk 

aspect in het project. (bv wetenschappelijke expertise, 
disseminatie expertise, ontwikkelexpertise ….) (! Niet elke partner 
moet alles kunnen)

• Elke partner actief in het project. Geen slapende partners
• De meerwaarde voor elke partner moet duidelijk zijn.
• E+ raadt aan om ook partners mee te nemen die nog nooit 

hebben deelgenomen aan Europese projecten (= nieuw !)
• Goede communicatiestructuur opzetten (Projectbureau kan 

standaardtekst bezorgen)



Impact and dissemination

• Impact van de resultaten moeten duidelijk zijn beschreven voor instelling 
BUITEN het consortium, en hoe je dit gaat meten.

• Disseminatie: 
 een disseminatiepartner is aangewezen. 
 Vernoem ook expliciet de netwerken waar elke partner lid van is.
 Open access!
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